
 

  

 
 

ນະໂຍບານການສ ົ່ ງໃບບີ ນ ແລະ ການເກັບເງີ ນ 

                                                       ວັນທີ  1 ກໍລະກ ດປີ  2021 

 

ນະໂຍບາຍ/ຫ ັ ກການ 

 

ມັນແມົ່ ນນະໂຍບາຍຂອງ Ascension Wisconsin (“ອ ງການ”) 

ເພ ົ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທາງດ້ານສັງຄ ມເພ ົ່ ອໃຫ້ການດູແລສຸກເສີ ນ ແລະ 
ການປິົ່ ນປ ວທີົ່ ຈໍ າເປັນອ ົ່ ນໆໃນອ ງການໂດຍອີ ງຕາມນະໂຍບາຍການຊົ່ ວຍເຫ  ອດ້ານການເງິ ນ  

(ຫລ  “FAP”). ນະໂຍບານການສ ົ່ ງໃບບີ ນ ແລະ 
ການເກັບເງີ ນນີ ້ ໄດ້ຖ ກອອກແບບມາສະເພາະເພ ົ່ ອແກ້ໄຂການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບນະໂຍບານການສ ົ່ ງໃບບີ ນ  

ແລະ ການເກັບເງີ ນສໍ າລັບຄ ນເຈັບທີົ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການດູແລຈາກອ ງການ. 

 

ການສ ົ່ ງໃບບີ ນ ແລະ ການເກັບເງີ ນທັງຫມ ດຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸົ່ ງຫມ້ັນຂອງພວກເຮ າ  

ແລະ ຄວາມເຄ າລ ບກຽດສັກສີ ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງແຕົ່ ລະບຸກຄ ນ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດລວມ, 

ຄວາມກັງວ ນພິເສດຂອງພວກເຮ າ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ກັບບຸກຄ ນທີົ່ ດໍ າລ ງຊີ ວິ ດຢູົ່ ໃນຄວາມທຸກຍາກ 

ແລະ ຄ ນດ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ຄວາມມຸົ່ ງຫມ້ັນຂອງພວກເຮ າໃຫ້ມີ ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ 
ການຈັດການກະຈາຍໃຫ້ທ ົ່ ວເຖີ ງ. ພະນັກງານ ແລະ 
ຕ ວແທນຂອງອ ງກອນຕ້ອງປະຕິບັດໃນລັກສະນະທີົ່ ສະທ້ອນເຖີົ່ ງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຄົ່ ານິ ຍ ມຂອງສະຖານທີົ່ ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ ຄ າໂຕລິ ດ (Catholic-sponsored facility). 

 

ນະໂຍບາຍການສ ົ່ ງໃບບີ ນ ແລະ ການເກັບເງີ ນນີ ້  ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆການດູແລສຸກເສີ ນ ແລະ 
ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດອ ົ່ ນໆທີົ່ ຈັດໂດຍອ ງການ, ລວມທັງການບໍ ລິ ການແພດ ແລະ 
ສຸຂະພາບການປະພຶດ. ນະໂຍບາຍການສ ົ່ ງໃບບີ ນ ແລະ 
ການເກັບເງີ ນນີ ້ ບໍົ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ກັບການຈັດການຈົ່ າຍເງິ ນສໍ າລັບ ການດູແລ ທີົ່ ບໍົ່  "ສຸກເສີ ນ" ແລະ 
"ການດູແລທີົ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ" (ຕາມຂໍ ້ ກໍານ ດດັົ່ ງກົ່ າວໄດ້ກໍານ ດໄວ້ໃນ FAP ຂອງອ ງກອນ). 

 

ຄໍ ານິ ຍາມ 

 

1. "501(r)" ຫມາຍເຖິງພາກທີ  501(r) ຂອງປະມວນກ ດໝາຍລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ 
ລະບຽບການທີົ່ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຕາມນ້ັນ. 

 

2. “ການປະຕິບັດການເກັບເງິ ນພິເສດ” ຫ   “ECAs” ໝາຍເຖິງກິດຈະກໍາການເກັບກໍາອ ົ່ ນໆ 

ຕໍົ່ ໄປນີ ້ ທີົ່ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈໍ າກັດພາຍໃຕ້ພາກທີ  501(r): 

a. ການຂາຍໜ້ີຂອງຄ ນເຈັບໃຫ້ຜູ້ອ ົ່ ນ, 

ເວ້ັນເສຍແຕົ່ ວົ່ າຜູ້ຊ ້ ຈະຕ້ອງມີ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດໃດຫນຶົ່ ງທີົ່ ອະທິ ບາຍຂ້າງລຸົ່ ມນີ ້ .  



 

 

b. ການລາຍງານຂໍ ້ ມູນທີົ່ ບໍົ່ ເພິົ່ ງປະສ ງກົ່ ຽວກັບໜົ່ ວຍງານລາຍງານສີ ນເຊ ົ່ ອຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ  

ຫ   ໜົ່ ວຍງານສີ ນເຊ ົ່ ອ. 

 

c. ການເລ ົ່ ອນ ຫ   ປະຕິເສດ, ຫ  ຕ້ອງຊໍ າລະກົ່ ອນທີົ່ ຈະໃຫ້, 

ການເບິົ່ ງແຍງທີົ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດເນ ົ່ ອງຈາກການບໍົ່ ຊໍ າລະຄົ່ າຮັກສາໂຮງໝໍຂອງຄ ນເຈັ
ບຢົ່ າງນ້ອຍໜຶົ່ ງ ຫ   ຫ າຍຄ້ັງສໍ າລັບການເບິົ່ ງແຍງທີົ່ ໃຫ້ໃວ້ກົ່ ອນໜ້ານີ ້ ພາຍໃຕ້ FAP. 

 

d. ການດໍ າເນີ ນການທີົ່ ຕ້ອງໃຊ້ຂະບວນການທາງກ ດໝາຍ ຫ   ຂະບວນການຍຸດຕິທໍາ, 
ຍ ກເວ້ັນການຮຽກຮ້ອງທີົ່ ຂໍ ໃນການດໍ າເນີ ນການລ ້ ມລະລາຍ ຫ   ການບາດເຈັບສົ່ ວນບຸກຄ ນ. 

ການກະທໍາເຫ  ົ່ ານີ ້ ລວມກົ່ ຽວກັບ, ແຕົ່ ບໍົ່ ຈໍ າກັດສະເພາະ, 
i. ວາງພາລະກົ່ ຽວກັບຊັບສີ ນຂອງຄ ນເຈັບ, 

ii. ຍຶ ດປິ ດຊັບສີ ນຂອງຄ ນເຈັບ, 

iii. ການຈັດເກັບພາສີ  ຫ   ການແນບສິົ່ ງອ ົ່ ນໆ ຫ   ຍຶ ດບັນຊີ ທະນາຄານຂອງຄ ນເຈັບ  

ຫ   ຊັບສີ ນສົ່ ວນບຸກຄ ນອ ົ່ ນໆ, 

iv. ເລີົ່ ມດໍ າເນີ ນການທາງແພງກັບຄ ນເຈັບ, ແລະ 
v. ດັບແປງຄົ່ າຈ້າງຂອງຄ ນເຈັບ. 

 

ໃນ ECA ບໍົ່ ລວມເຖິງງສິົ່ ງອ ົ່ ນດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນີ ້  (ແມ້ວົ່ າເງ ົ່ ອນໄຂສໍ າລັບ ECA 

ຕາມທີົ່ ລະບຸໃວ້ເບ ້ ອງຕ ້ ນຈະໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງໂດຍທ ົ່ ວໄປ): 

 

a. ການຂາຍໜ້ີຂອງຄ ນເຈັບ ຖ້າ, ກົ່ ອນທີົ່ ຈະຂາຍ, 

ມີ ຂໍ ້ ຕ ກລ ງລາຍລັກອັກສອນຢົ່ າງເປັນທາງການຕາມກ ດຫມາຍກັບຜູ້ຊ ້ ຕາມທີົ່  

i. ຫ້າມໃຫ້ຜູ້ຊ ້ ມີ ສົ່ ວນຮົ່ ວມໃດໆໃນ ECAs ເພ ົ່ ອຂໍ ຮັບການເບິົ່ ງແຍງດູເລ; 

ii. ຫ້າມຜູ້ຊ ້  ຈາກການຮຽກເກັບດອກເບ້ຍຈາກນີ ້ ເກີ ນກວົ່ າອັດຕາທີົ່ ມີ ຜ ນຕາມມາດຕາທີົ່  

6621(a)(2) ຂອງ Internal Revenue Code ໃນຂະນະທີົ່ ມີ ການຂາຍອັດຕາໜ້ີ  

(ຫ   ອັດຕາດອກເບ້ຍອ ົ່ ນໆ ທີົ່ ກໍານ ດໂດຍຄໍ າບອກກົ່ າວ ຫ   ແນະນໍ າອ ົ່ ນໆ ທີົ່ ບັນທ ກໃນ  

Internal Revenue Bulletin); 

iii. ໜ້ີສາມາດຄ ນ ຫ   ຮຽກຄ ນໄດ້ໂດຍອ ງການ ເມ ົ່ ອອ ງການຫ   ຜູ້ຊ ້ ຕັດສີ ນໃຈວົ່ າ 
ຄ ນເຈັບມີ ສິ ດທີົ່ ຈະໄດ້ຮັບການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງການເງີ ນ; ແລະ 

iv. ຜູ້ຊ ້ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນທີົ່ ໄ້້ ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ ້ ຕ ກລ ງເພ ົ່ ອໃຫ້ແນົ່ ໃຈວົ່ າຄ ນເຈັບ
ບໍົ່ ມີ ການຈົ່ າຍເງີ ນ, ແລະ ບໍົ່ ມີ ຄວາມຜຸກພັນໃດທີົ່ ຈະຕ້ອງຈົ່ າຍເງີ ນຂອງຜູ້ຊ ້ , ແລະ 
ອ ງການລວມກັນຫ າຍກວົ່ າທີົ່ ຕ ນເອງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈົ່ າຍເງີ ນຕາມ FAP 

ຖ້າຄ ນເຈັບມຸົ່ ງໝ້ັນທີົ່ ຮັບຄວາມຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງການເງີ ນ ແລະ ອ ງການຈະບໍົ່ ສ ົ່ ງຄ ນ  

ຫ   ຮຽກເກັບຄ ນໜ້ີ. 

 

b. ຂໍ ້ ຜຸກມັດອ ົ່ ນໆ 

ທີົ່ ອ ງການມີ ສິ ດທີົ່ ຈະຍ ນຍັນຕາມກ ດໝາຍຂອງລັດໃນການດໍ າເນີ ນຂອງການຕັດສີ ນ, 

ການປະນີ ປະນອມຫ   

ການປະນິ ປະນອມແກົ່ ຄ ນເຈັບອັນເປັນຜ ນມາຈາກການບາດເຈັບສົ່ ວນບຸກຄ ນ ທີົ່  

ອັງການໃຫ້ການເບິົ່ ງແຍງ, ຫ   

 



 

c. ການຍ ົ່ ນຄໍ າຮ້ອງທີົ່ ມີ ການດໍ າເນີ ນການລ ້ ມລະລາຍອ ົ່ ນໆ. 

 

3. “FAP” ໝາຍເຖິງນະໂຍບາຍການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງການເງີ ນຂອງອ ງການ 

ເຊີົ່ ງເປັນນະໂຍບາຍໃຫ້ການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງການເງີ ນແກົ່ ຄ ນເຈັບທີົ່ ມີ ສິ ດທິ ໃນການປະຕິບັດພາລະກິ
ດດ້ານສຸຂະພາບຂອງອ ງການ ແລະ Ascension Health ທີົ່ ສອດຄົ່ ອງກັບ 501(r). 

 

4. “ໃບສະໝັກ FAP” ໝາຍເຖິງການຂໍ ຄວາມຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງການເງີ ນ. 

 

5. “ການໃຫ້ການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງການເງີ ນ” 

ໝາຍເຖິງການຊົ່ ວຍເຫ  ອທີົ່ ອ ງການອາດຈະຈັດໃຫ້ແກົ່ ຄ ນເຈັບຕາມ FAP ຂອງອ ງການ. 

 

6. “ອ ງກອນ” ໝາຍເຖິງ Ascension Wisconsin. ເພ ົ່ ອຮ້ອງຂໍ ຂໍ ້ ມູນເພີົ່ ມເຕີ ມ, ສ ົ່ ງຄໍ າຖາມ ຫ   

ຄວາມຄິ ດເຫັນ, ຫ   ຍ ົ່ ນອຸທອນ, ທົ່ ານສາມາດຕິດຕໍົ່ ສໍ ານັກງານທີົ່ ສະແດງຢູົ່ ດ້ານລຸົ່ ມນີ ້  ຫ   

ຕາມທີົ່ ລະບຸໄວ້ໃນແຈ້ງການ ຫ   ການສ ົ່ ສານທີົ່ ທົ່ ານໄດ້ຮັບຈາກອ ງການ:  

 

ຮ້ອງຂໍ ທາງໂທລະສັບໂດຍການໂທຫາບໍ ລິ ການລູກຄ້າຂອງ Ascension Wisconsin. 

 

7. “ຄ ນເຈັບ” ໝາຍເຖິງບຸກຄ ນທີົ່ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການເບິົ່ ງແຍງ (ຫ   ຜູ້ທີົ່ ໄດ້ຮັບການເບິົ່ ງແຍງ) 

ຈາກອ ງການ  

ແລະ ບຸກຄ ນອ ົ່ ນທີົ່ ຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງີ ນສໍ າລັບການເບິົ່ ງແຍງດັົ່ ງກົ່ າວ 

(ລວມທັງສະມາຊິ ກໃນຄອບຄ ວ ແລະ ຜູ້ປ ກຄອງ). 

 

ການສ ົ່ ງໃບບີ ນ ແລະ ການເກັບເງີ ນ 

 

ອ ງການຮັກສາຂະບວນການຢົ່ າງເປັນະບຽບສໍ າລັບການອອກໃບແຈ້ງການຮຽກເກັບເງີ ນເປັນປະຈໍ າແກົ່ ຄ 
ນເຈັບສໍ າລັບການໃຫ້ບໍ ລິ ການ ແລະ ສໍ າລັບຕິດຕໍົ່ ສ ົ່ ສານກັບຄ ນເຈັບ. 

ໃນກໍລະນີ ທີົ່ ບໍົ່ ໄດ້ຈົ່ າຍເງິ ນໂດຍຜູ້ປົ່ ວຍສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີົ່ ອ ງການຈັດຕ້ັງສະ ໜອງ, 

ອ ງການອາດເຂ ້ າຮົ່ ວມປະຕິບັດການເພ ົ່ ອຮັບການຊໍ າລະເງິ ນ, ລວມທັງ, ແຕົ່ ບໍົ່ ຈໍ າ 
ກັດເຖິງຄວາມພະຍາຍາມທີົ່ ຈະສ ົ່ ສານທາງໂທລະສັບ, ອີ ເມວ, ແລະ ດ້ວຍຕ ນເອງ, ແລະ ໜຶົ່ ງ  

ຫ   ຫ າຍ ECAs, ອີ ງຕາມຂໍ ້ ກໍານ ດ ແລະ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດທີົ່ ມີ ຢູົ່ ໃນນະໂຍບາຍການສ ົ່ ງໃບບີ ນ ແລະ ການເກັບເງີ ນນີ ້ . 

ພະແນກວ ງຈອນການເກັບລາຍຮັບມີ ສິ ດອໍ ານາດສຸດທ້າຍໃນການກໍານ ດວົ່ າອ ງການໄດ້ມີ ຄວາມພະຍາຍ
າມທີົ່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນໃນການກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງການເງິ ນ ແລະ 
ອ ງການອາດຈະເຂ ້ າຮົ່ ວມໃນ ECAs.  

 

ອີ ງຕາມພາກທີ  501(r), ນະໂຍບາຍການສ ົ່ ງໃບບີ ນ ແລະ 
ການເກັບເງີ ນນີ ້ ລະບຸຄວາມພະຍາຍາມທີົ່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນທີົ່ ອ ງກອນຕ້ອງດໍ າເນີ ນການເພ ົ່ ອພິຈາລະນາວົ່
າຄ ນເຈັບມີ ສິ ດຕາມເງ ົ່ ອນໄຂຂອງ FAP ສໍ າລັບການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງການເງີ ນ 

ກົ່ ອນທີົ່ ຈະເຂ ້ າຮົ່ ວມໃນການດໍ າເນີ ນການເລ ົ່ ອງທວງໜ້ີພິເສດ, ຫ   ECA. ເມ ົ່ ອມີ ການກໍານ ດ, 

ອ ງການອາດຈະດໍ າເນີ ນການກັບ ECAs ໜຶົ່ ງ ຫ   ຫ າຍກວົ່ າ ຕາມທີົ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນເອກະສານສະບັບນີ ້ . 

 

1. ການປະມວນຜ ນການສະໝັກ FAP. ຍ ກເວ້ັນດັົ່ ງທີົ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸົ່ ມນີ ້ , 

ຄ ນເຈັບສາມາດສ ົ່ ງໃບສະໝັກ  



 

FAP ໄດ້ທຸກເວລາອີ ງຕາມການສຸກເສີ ນ ແລະ 
ການດູແລທີົ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອ ົ່ ນໆທີົ່ ໄດ້ຮັບຈາກອ ງການ. 

ການພິຈາລະນາການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສໍ າລັບການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງການເງີ ນຈະດໍ າເນີ ນການໂດຍອີ ງຕາມ
ປະເພດຕົ່ າງໆທ ົ່ ວໄປດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນີ ້ . 

 

a. ສໍ າເລັດໃບສະໝັກ FAP. ໃນກໍລະນີ ຂອງຄ ນເຈັບຜູ້ທີົ່ ຍ ົ່ ນໃບສະໝັກ FAP ທີົ່ ສໍ າເລັດ, 

ອ ງການຈະຕ້ອງຢຸດ ECAs ຊ ົ່ ວຄາວໃນເວລາທີົ່ ເໝາະສ ມ 

ເພ ົ່ ອໄດ້ຮັບການຈົ່ າຍເງີ ນສໍ າລັບການດູແລ, ຕັດສິ ນການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ, ແລະ 
ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ດັົ່ ງທີົ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸົ່ ມນີ ້ . 

 

b. ການກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຕາມແບບສັນນິ ຖານ. 

ຖ້າຄ ນເຈັບໄດ້ກໍານ ດແບບສັນນິ ຖານເພ ົ່ ອຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຫນ້ອຍກົ່ ວາການຊົ່ ວຍເຫ  ອທີົ່ ມີ ນໍ ້ າໃ
ຈຫ າຍທີົ່ ສຸດພາຍໃຕ້ FAP, 

ອ ງການຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປົ່ ວຍຊາບກົ່ ຽວກັບພ ້ ນຖານສໍ າລັບການກໍານ ດ ແລະ 
ໃຫ້ເວລາແກົ່ ຄ ນເຈັບທີົ່ ເໝາະສ ມເພ ົ່ ອສະໝັກຂໍ ຄວາມຊົ່ ວຍເຫ  ອທີົ່ ມີ ນໍ ້ າໃຈຫ າຍກວົ່ າເກ ົ່ າກົ່ ອ
ນທີົ່ ຈະລິ ເລີົ່ ມ ECA. 

 

c. ແຈ້ງການ ແລະ ຂ້ັນຕອນ ສໍ າລັບຜູ້ທີົ່ ບໍົ່ ໄດ້ສ ົ່ ງໃບສະໝັກ. ເວ້ັນແຕົ່ ຈະມີ ການສ ົ່ ງໃບສະໝັກ 

FAP ສະບັບສ ມບູນ ຫ   

ມີ ຄຸນສ ມບັດທີົ່ ຖ ກກໍານ ດພາຍໃຕ້ແກມເງ ົ່ ອນໄຂຄຸນສ ມບັດທີົ່ ເໝາະສ ມຂອງ  

FAP, ອ ງການຈະລະເວ້ັນການເລີົ່ ມຕ ້ ນ ECAs ເປັນເວລາຢົ່ າງນ້ອຍ 120 ວັນ 

ນັບຈາກວັນທີົ່ ມີ ການສ ົ່ ງບີ ນເກັບເງີ ນ ແລະ ໃບຮຽກເກັບເງີ ນ 

ຫ ັ ງກາຈໍ າໜົ່ າຍຄ້ັງທໍາອີ ກສໍ າລັບການເບິົ່ ງແຍງດູເລໄປຫາຄ ນເຈັບ. 

ໃນກໍລະນີ ທີົ່ ມີ ການດູແລຫ າຍໆຄ້ັງ, ຂໍ ້ ກໍານ ດແຈ້ງການເຫ  ົ່ ານີ ້ ອາດຈະລວມ, 

ໃນກໍລະນີ ທີົ່ ຈະອີ ງໃສົ່ ໄລຍະເວລາພາກສົ່ ວນທີົ່ ເບິົ່ ງແຍງຫ ້ າສຸດທີົ່ ລວມຢູົ່ ນໍ າກັນ. 

ກົ່ ອນທີ ຈະເລີົ່ ມໜຶົ່ ງ  

(1) ຫ   ຫ າຍກວົ່ າ ECA(s) ເພ ົ່ ອຊົ່ ວຍຈົ່ າຍໃຫ້ຄ ນເຈັບທີົ່ ບໍົ່ ໄດ້ສ ົ່ ງໃບສະໝັກ FAP, 

ອ ງການຈະດໍ າເນີ ນການດັົ່ ງຕໍົ່ ໄປນີ ້ :  

i. ແຈ້ງໃຫ້ຄ ນເຈັບດ້ວຍການບອກກົ່ າວເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊິົ່ ງລະບຸວົ່ າມີ ການຊົ່ ວຍເຫ  
ອທາງການເງີ ນສໍ າລັບຄ ນເຈັບທີົ່ ມີ ເງ ົ່ ອນໄຂ, ລະບຸ ECA(s) 

ມີ ຈຸດປະສ ງເພ ົ່ ອທີົ່ ຈະໄດ້ຮັບການຈົ່ າຍຄົ່ າສໍ າລັບການເບິົ່ ງແຍງດູເລ, ແລະ 
ກໍານ ດວັນຄ ບກໍານ ດຫ ັ ງຈາກທີົ່  ECA(s) ດັົ່ ງກົ່ າວອາດຈະໄດ້ຮັບການລີົ່ ເລີົ່ ມບໍົ່ ໄວກວົ່ າ  
30 ວັນນັບຕ້ັງແຕົ່ ວັນແຈ້ງໃໝົ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ; 

ii. ໃຫ້ຄ ນເຈັບມີ ການສະຫ ຸ ບສັງລວມດ້ວຍພາສາທໍາມະດາຂອງ FAP; ແລະ 
iii. ໃຫ້ຄວາມສໍ າຄັນໃນການແຈ້ງຄ ນເຈັບກົ່ ຽວກັບ FAP ແລະ ຂ້ັນຕອນການສະໝັກ FAP.  

 

d. ໃບສະໝັກ FAP ທີົ່ ປະກອບບໍົ່ ຄ ບຖ້ວນ. ໃນກໍລະນີ ຂອງຄ ນເຈັບຜູ້ທີົ່ ຍ ົ່ ນໃບສະໝັກ FAP 

ທີົ່ ບໍົ່ ຄ ບຖ້ວນ, 

ອ ງການຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄ ນເຈັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນກົ່ ຽວກັບວິ ທີ ການປະກອບໃບສະ
ໝັກ FAP ໃຫ້ສໍ າເລັດ ແລະ ໃຫ້ເວລາແກົ່ ຄ ນເຈັບສາມສິ ບ (30) 

ວັນປະຕິທິ ນເພ ົ່ ອເຮັດແນວນ້ັນ. ທຸກການດໍ າເນີ ນ ECAs 



 

ທີົ່ ຄ ງຄ້າງຈະຖ ກລະງັບໃນຊົ່ ວງເວລານີ ້ , ແລະ ແຈ້ງການທີົ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະຕ້ອງ  

(i) ອະທິ ບາຍຂໍ ້ ມູນເພີົ່ ມເຕີ ມ ແລະ/ຫ   ເອກະສານທີົ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຊ້ພາຍໃຕ້ FAP ຫ   

ແບບຟອມສະໝັກ FAP ທີົ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບການຂຽນໃບສະໝັກ, ແລະ (ii) 
ລວມຂໍ ້ ມູນການຕິດຕໍົ່ ທີົ່ ເໝາະສ ມ. 

 

2. ຂໍ ້ ຈໍ າກັດກົ່ ຽວກັບການເລ ົ່ ອນ ຫ   ການປະຕິເສດການດູແລ.  ໃນສະຖານະການທີົ່ ອ ງການຈະເລ ົ່ ອນ  

ຫ   ປະຕິເສດ, ຫ   ຕ້ອງການຈົ່ າຍຄົ່ າກົ່ ອນທີົ່ ຈະມີ ການດູແລທີົ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ, 

ຕາມທີົ່ ກໍານ ດໃນ  

FAP, ເນ ົ່ ອງຈາກການບໍົ່ ຈົ່ າຍຄົ່ າຮັກສາໂຮງໝໍຂອງຄ ນເຈັບ ໜຶົ່ ງ ຫ   

ຫ າຍຄ້ັງສໍ າລັບການດູແລທີົ່ ໃຫ້ໄວ້ກົ່ ອນໜ້ານີ ້ ພາຍໃຕ້ FAP, ຄ ນເຈັບຈະໄດ້ຮັບໃບສະໝັກ FAP 

ແລະ 
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະບຸວົ່ າມີ ການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງການເງີ ນສໍ າລັບຄ ນເຈັບທີົ່ ມີ ເງ ົ່ ອນໄຂ
. 

 

3. ແຈ້ງການກໍານ ດ. 

 

a. ການກໍານ ດ. ເມ ົ່ ອໄດ້ສໍ າເລັດການຍ ົ່ ນໃບສະໝັກ FAP ແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຈາກບັນຊີ ຄ ນເຈັບ 

ອ ງການຈະປະເມີ ນໃບສະໝັກ FAP ເພ ົ່ ອກໍານ ດເງ ົ່ ອນໄຂ ແລະ 
ແຈ້ງໃຫ້ຄ ນເຈັບຮັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນກົ່ ຽວກັບການກໍານ ດຂ້ັນສຸດທ້າຍພາຍໃນສີົ່ ສິ
ບຫ້າ  
(45) ວັນຕາມປະຕິທີ ມ. 

ການແຈ້ງເຕ ອນຈະລວມເຖິງການກໍານ ດຈໍ ານວນເງີ ນທີົ່ ຄ ນເຈັບຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນກາ
ນຈົ່ າຍ. ຖ້າຫາກໃບສະໝັກ FAP ຖ ກປະຕິເສດ, 

ຈະມີ ການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ເພ ົ່ ອອະທິ ບາຍເຫດຜ ນໃນການປະຕິເສດ ແລະ  
ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບການອຸທອນ ຫ   ການພິຈາລະນາໃໝົ່ . 

 

b. ການຄ ນເງີ ນ. 

ອ ງການຈະໃຫ້ເງີ ນຄ ນສໍ າລັບຈໍ ານວນເງີ ນທີົ່ ຄ ນເຈັບຈົ່ າຍຄົ່ າດູແລເຊີົ່ ງເກີ ນຈໍ ານວນທີົ່ ຄ ນເຈັບ
ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍົ່ ການຈົ່ າຍເງີ ນຕາມ FAP 

ຍ ດເວ້ັນຈໍ ານວນເງີ ນສົ່ ວນເກີ ນດັົ່ ງກົ່ າວນ້ອຍກວົ່ າ $5.00. 

 

c. ການປະຕິເສດຂອງ ECA(s). 

ໃນກໍລະນີ ທີ ຄ ນເຈັບມີ ເງ ົ່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງການເງີ ນພາຍໃຕ້ FAP, 

ອ ງການຈະໃຊ້ມາດຕະການທີົ່ ມີ ເຫດຜ ນທັງໝ ດເພ ົ່ ອຄັດຄ້ານ ECA 

ທີົ່ ກະທໍາຕໍົ່ ຄ ນເຈັບເພ ົ່ ອຂໍ ຮັບການຈົ່ າຍສໍ າລັບການດູແລ. 

ມາດຕະການທີົ່ ມີ ເຫດຜ ນດັົ່ ງກົ່ າວສົ່ ວນຫ າຍໄດ້ແກົ່ , ແຕົ່ ບໍົ່ ລວມເຖິງ, 

ມາດຕະການເພ ົ່ ອຍ ກເລີ ກການພິຈາລະນາຄະດີ ອ ົ່ ນໆ ກັບຄ ນເຈັບ, ຍ ກຄົ່ າອ ົ່ ນໆ ຫ   

ຍຶ ດຊັບສີ ນຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ ນໍ າອອກມາຈາກລາຍງານສີ ນເຊ ົ່ ອຂອງຄ ນເຈັບ, 

ຂໍ ້ ມູນທີົ່ ບໍົ່ ເພີົ່ ງປະສ ງອ ົ່ ນໆ, ທີົ່ ລາຍງານໄປຍັງໜົ່ ວຍງານການລາຍງານຜູ້ບໍ ລິ ໂພດ ຫ   

ສໍ າໜັກສີ ນເຊ ົ່ ອ. 

 



 

4. ການອຸທອນ. 

ຜູ້ປົ່ ວຍສາມາດຮຽກຮ້ອງການປະຕິເສດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສໍ າລັບການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງດ້ານການເງິ ນໂ
ດຍສະຫນອງຂໍ ້ ມູນເພີົ່ ມເຕີ ມຕໍົ່ ອ ງການຈັດຕ້ັງພາຍໃນເວລາສິ ບສີົ່  (14) 

ມ ້ ຫ ັ ງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການປະຕິເສດ. 

ການອຸທອນທັງຫມ ດຈະໄດ້ຮັບການທ ບທວນຄ ນໂດຍອ ງການຈັດຕ້ັງສໍ າລັບການກໍານ ດສຸດທ້າຍ. 

ຖ້າການຕັດສິ ນສຸດທ້າຍຢ ນຢັນການປະຕິເສດການຊົ່ ວຍເຫ  ອທາງດ້ານການເງິ ນກົ່ ອນຫນ້ານີ ້ , 

ການແຈ້ງການລາຍລັກອັກສອນຈະຖ ກສ ົ່ ງໃຫ້ຜູ້ເຈັບ. 

 

5. ການເກັບເງິ ນ. ເມ ົ່ ອສໍ າເລັດຂ້ັນຕອນເບ ົ່ ອງຕ ້ ນແລ້ວອັງການອາດຈະດໍ າເນີ ນການກັບ ECAs 

ຕໍົ່ ຄ ນເຈັບທີົ່ ບໍົ່ ມີ ປະກັນ ແລະ ບໍົ່ ໄດ້ຮັບການຮັກສາ, 
ຄ ນເຈັບທີົ່ ມີ ບັນຊີ ບໍົ່ ຖ ກຕ້ອງຕາມທີົ່ ກໍານ ດໃວ້ໃນໃບແຈ້ງຄົ່ າຮັກສາໂຮງໝໍ ແລະ 
ແຜນການຈົ່ າຍເງີ ນຂອງອ ງການ. ພາຍໃຕ້ຂໍ ້ ຈໍ າກັດທີົ່ ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານນີ ້  

ອ ງກອນອາດຈະໃຊ້ໜົ່ ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີສີ ນ ສູນພາຍນອກທີົ່ ມີ ຊ ົ່ ສຽງ 

ຫ  ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການພາກສົ່ ວນອ ົ່ ນທີົ່ ມີ ຊ ົ່ ສຽງເພ ົ່ ອດໍ າເນີ ນການກັບບັນຊີ ໜ້ີສີ ນ ແລະ ໜົ່ ວຍງານ  

ຫ   ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດັົ່ ງກົ່ າວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບ ດສັນຍາ 501(r) ທີົ່ ບັງຄັດໃຊ້ກັບບຸກຄ ນທີົ່ ສາມ.

 


